
ANKOM

Fylls i av studenten * = obligatorisk uppgift
 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) *

Efternamn *

Förnamn * Telefon- / mobilnummer

Adress *

Postnummer * Ort *

E-post (studentkonto SXXXXXX) 

 @student.hb.se

E-post (alt.)

Blanketten skickas till: Högskolan i Borås, 
Studentexpeditionen, 501 90 Borås eller
lämnas till: Studentexpeditionen, B3

Ansökan om examen
Examensbevis avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med 1993 års bestämmelser  
(SFS 1993:100).

Viktigt! Begär intyg från Studentexpeditionen alt. skriv ut från Ladokportalen först då samtliga resultat 
är inrapporterade i Ladok. Endast avslutade kurser kan tas med i en examen. Originalhandlingar ska vid  
anmodan uppvisas. Ofullständig ansökan returneras.

Jag ansöker om *
 Generell akademisk examen Yrkesexamen

  Masterexamen   Högskoleingenjörsexamen

  Konstnärlig masterexamen   Sjuksköterskeexamen

  Magisterexamen   Specialistsjuksköterskexamen

  Kandidatexamen   Barnmorskeexamen

  Konstnärlig kandidatexamen   Lärarexamen

  Högskoleexamen   Civilekonomexamen

 Ange huvudämne/huvudområde,  
 samt eventuell inriktning: 

  Jag vill att mitt programnamn ska framgå i examensbeviset

Meddelande till examensenheten

Ort, datum och studentens underskrift *

Obs! Blanketten fortsätter på nästa sida! 
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Jag önskar få en kostnadsfri kungörelse i dagstidning

  Ja. Önskad dagstidning: 

Anledning till att jag valt just denna dagstidning:   Födelseort   Bostadsort   Annat

  Nej.

Vid svar ”Ja” kommer din examen automatiskt att kungöras i Borås Tidning samt skickas till den dagstidning du angett.  
Obs! SvD, DN, Sydsvenska Dagbladet tar inte in examen. Markbladet tar in mot betalning. Göteborgs-Pposten tar endast in i mån av plats.  
Högskolan kan inte betala ev. kostnader och kan inte heller garantera att uppgift kungörs.

Examensenhetens anteckningar:

Bekräftelse  E-post  Post  Telefon  Personligen

Ansökan komplett  Ja  Nej ..............................................................................  Ankomstregistrerad (SA60)

Examenskod  .................................................. Huvudämne/område  ...................................  Inriktning ............................

Klar  RS41  DS  Utfärdad SA60  Press

Regler
• Högskoleförordningen, Sjätte kapitlet: 9 § En student som upp-

fyller fordringarna för en examen skall på begäran få examensbevis 
av högskolan. Förordning (2006:1053).

• Högskoleförordningen, Första kapitlet: 4 § Med student avses i 
denna förordning den som är antagen till och bedriver högskole-
utbildning, och med doktorand en student som är antagen till  
och bedriver utbildning på forskarnivå, allt i den utsträckning inte 
annat anges särskilt. Förordning (2006:1053).

Ärendets gång
• Student ansöker om examen.

• Ansökan ankomstregistreras i Ladok.

• Ansökan granskas. Om den anses ofullständig kontaktas student. 
Om ansökan inte kompletteras returneras den.

• När examensvillkor är uppfyllda beslutas om utfärdande av  
examen.

• Examensbevis skickas till student och kopia arkiveras.
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